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 ساعات   معتمدة   0: عدد الساعات المعتمدة 

 

تهدف هذه المادد  للاا الوفاوف  ظاا ةادهم  مهماأل باا اردي ال متاا باا بتام  الباموي ال اظ ت أل باا  
وتذلك تتت ن أ ادا  تظاك الباموي باا الة ا د ر والمسادلألر . المشمق ال دلم اإلسالما وها ةدهم  أدي البموي

شدمظأل لن او  أدت األ مختادم  وباق  ألو كون ذلك من خالل دماسأل تبظ ظ .والخطتألر وغ مهم من ار مدل اردت أل
 .منهج تكدمظا 

 :ومن اتمز مد  مكن التمك ز  ظ ه  
 .دماسدت موجز  بول البمكأل الثةدب أل با بتم  البموي ال ظ ت أل  -1
 .ماسدت موجز  بول ال الفدت االجتمد  أل والثةدب أل ت ن المسظم ن والفمنج د -2

اتان الةسا مانار :  دماسأل تبظ ظ أل شدمظأل لن او  شا م أل مختادم  مان شا م الشا ما   -3
واتن من م الطماتظسا روأسدمأل تان منةاذ ر وطال ان تان مز اكر واتان الساد دتا ر واتان 

 .د  الزه مسند  المظك ر و تد المن م الجظ دنار والته

 : و ستخظ  من خالل دماسأل هذه المدد  المختدم  
 .المؤثمات االجتمد  أل والثةدب أل والبمت أل والتدم خ أل التا ان كس أثمهد با الش م  -
 .مواكتأل الش م لظبموي ال ظ ت أل  -

 .موفف الش م من اربداث وموففه من البكدم  -

 .مثد  المدن  -

 .  وم  الم مكأل و وم  التطل و وم  الفمنج -

 .وال وم  الش م أل ب هد  ,و أسظوتهد ,وتند  الة  د  ,التجمتأل الش م أل: التةو م الفنا من ب ث  -

الةدضاااا الفدضااال ر وال مااادد : دماساااأل تبظ ظ اااأل شااادمظأل لن اااو  نثم اااأل مااان نتاااد  التدل اااأل أسااامدؤهم  -4
 .ار فهدنار وأسدمأل تن منةذ ر و مدم  ال منا ر واتن الزكا ر واتن ارث م ر واتن جت مر واتن  تد الةدهم 

) مهاد باا الشا م و ستخظ  من خالل دماساأل هاذه الن او  المختادم  ال د اد مان الةضاد د اكناااف ذك 
و وم  الم مكأل و وم  التطل و اوم  الفامنج والتةاو م الفناا مان ب اث التجمتاأل اردت األ (المؤثمات والمواكتأل 

 .وتند  المسدلأل أو الخطتأل أو غ مهد من بنون النثم أل و رسظوي وال وم  اردت أل
 

 :المصادر والمراجع
 دواوين الشعراء  -
 أسامة بن منقذ  –االعتبار  -

 العماد األصفهاني  -قصر وجريدة العصرخريدة ال -

 رسائل القاضي الفاضل  -

 أبو شامة المقدسي –كتاب الروضتين في أخبار الدولتين  -

 القلقشندي –صبح األعشى في صناعة اإلنشا  -



 العماد األصفهاني  –الفتح القدسي  -

 ابن واصل الحموي  –مفرج الكروب في أخبار بني أيوب  -

 ثير ابن األ –الكامل في التاريخ  -

 ابن شداد  –النوادر السلطانية  -

 عبد اللطيف حمزة . د–أدب الحروب الصليبية  -

 عمر موسى باشا . د –أدب الدول المتتابعة  -

 محمد زغلول سالم . د–األدب في العصر المملوكي  -

 عبد اللطيف حمزة .د–الحركة الفكرية في مصر  -

 لمهدي عبد الجليل عبد ا. د–الحركة الفكرية في ظل مسجد األقصى  -

 زكي النقاش . د–العالقات االجتماعية والثقافية واالقتصادية  -
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